Retningslinjer for Sarpsborg kommunes saksbehandling ved tildeling av «Tilskudd til frivillig virksomhet i
lokalsamfunn som bidrar til deltakelse, dialog og samhandling». Gjelder fra 2015.
1. Generelle bestemmelser
1.1 Overordnet
Formålet med ordningen er beskrevet i rundskriv 11/2015 fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet.
1.2 Hva kan det søkes tilskudd til
Det kan gis to hovedtyper av tilskudd: 1) Driftstilskudd til lokale innvandrerorganisasjoner og 2) Tilskudd til frivillig virksomhet i lokalsamfunn.
Sarpsborg kommune vil prioritere å gi til aktiviteter – altså 2) – og da prioritere aktiviteter som foregår på tvers av etniske kulturer og målgrupper. Aktiviteter
som er synlige i samfunnet vil få høyest prioritering. Tilskudd type 2) kan gis til alle frivillige lag/foreninger/organisasjoner registrert i Sarpsborg kommune.
1.3 Hvem kan søke
Tilskuddsordningen gjelder for:
Frivillige lag og organisasjoner og hjemmehørende i Sarpsborg kommune. Dette omfatter innvandrerorganisasjoner, humanistiske organisasjoner,
kulturforeninger og idrettslag. Tiltaket skal da være klart rettet mot innbyggere i Sarpsborg kommune.
1.4 Definisjoner
I forbindelse med denne tilskuddsordningen definerer Sarpsborg kommune begrepene slik:
Frivillige lag og organisasjoner: Skal være demokratisk oppbygd med åpne muligheter for medlemskap, og med minimum 10 betalende medlemmer bosatt i
Sarpsborg. Laget skal ha valgt styre på minimum 3 medlemmer med leder og økonomiansvarlig.
Medlem: Skal være aktivt medlem. Person som er oppført i lagets-/organisasjonens medlemsregister og har betalt kontingent.
Åpne arrangementer: En aktivitet eller tiltak som ikke er en del av laget/organisasjonen/kulturinstitusjonens ordinære øvelse eller virksomhet.
Paraplyorganisasjon: En organisasjon som samler organisasjoner innen et avgrenset område innen kulturområdet, er demokratisk oppbygd og har vedtekter
som bl.a. klart beskriver formål og mandat.

1.5 Gjelder ikke for
Tilskuddsordningen gjelder ikke for lag/organisasjoner/grupper/personer som:
-

primært har som formål å ivareta medlemmenes yrkes- eller økonomiske interesser
politiske partier, skolelag og bedriftslag
trossamfunn og livssynssamfunn
har som formål å arrangere private arrangementer

1.6 Krav til søkere
For å få kommunal støtte må foreningen/organisasjonen:
-

være registrert i Brønnøysundregistrene med adresse i Sarpsborg kommune og oppgi organisasjonsnummer.
ha bankkontonummer registrert på organisasjonen eller prosjektet (For å få opprettet bankkonto må organisasjonen ha organisasjonsnummer). Se
www.brreg.no
tar avstand fra alle former for diskriminering
gi gratis adgang for personer som følger funksjonshemmede med ledsagerbevis
benytte riktig søknadskjema og fylle i/vedlegge alle opplysninger som blir etterspurt i skjemaet
overholde søknadsfrister
Ved annonsering skal det fremgå at tiltaket er støttet av Sarpsborg kommune.

1.7 Søknadsbehandling
Søknadsskjema finnes på www.sarpsborg.com . Søknader om tilskudd sendes til postmottak@sarpsborg.com eller Sarpsborg kommune, Enhet kultur,
postboks 237, 1702 Sarpsborg.
I de tilfeller en organisasjon har en eller flere underavdelinger, skal søknaden om tilskudd sendes gjennom hovedorganisasjonen og være undertegnet av enten
leder eller kasserer.
Alle søknader er offentlige, og ved forespørsel vil innsyn bli gitt, både i søknadsskjema og vedlegg. Søknadsfrist er 15. mars for første behandlingsrunde. Etter
den dato mottas og behandles søknader fortløpende fram til 1. august. En forutsening for søknad om aktivitetstilskudd er at søknaden er fremmet senest 4 uker
før aktiviteten starter.
Det legges til rette for at paraplyorganisasjoner innen kulturområdet gis anledning til å uttale seg om søknader og bidra med informasjon og vurderinger i
forbindelse med saksbehandlingen.
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1.8 Klageadgang
Vedtak som er fattet i medhold av disse retningslinjene kan påklages jfr. Forvaltningsloven § 28, 2. ledd. Klagefristen er 3 uker fra den dato underretningen
om vedtaket er kommet fram. Klage sendes Sarpsborg kommune, Enhet kultur, postboks 237, 1702 Sarpsborg.
1.9 Kontroll
Opplysninger som er gitt i søknader vil bli gjenstand for stikkprøvekontroll og søker må på forespørsel gi i innsyn regnskap og andre relevante dokumenter.
Uriktige opplysninger kan føre til at søker må tilbakebetale urettmessig mottatt støtte, miste retten til fremtidig støtte og at forholdet blir anmeldt.
1.10 Ikrafttredelse
Retningslinjene trer i kraft 2015.
2. Tilskuddsordningen
Formål

Grunnlag for tilskudd (tildelingskriterier)

Driftstilskudd:
Formålet med driftstilskudd til lokal
innvandrerorganisasjoner er å medvirke til å
styrke innvandrerbefolkningenes deltakelse i
organisasjonslivet og i sosiale nettverk.
Tilskudd skal bidra til å skape økt tillit til og økt
tilhørighet i det norske samfunnet.
Formål
Aktivitetstilskudd:
Formålet med tilskuddet til frivillig virksomhet
er å skape møteplasser og aktiviteter i
lokalsamfunn på tvers av ulike grupper i
befolkningen. Tiltakene skal være knyttet til
integrering og inkludering av personer med
innvandrerbakgrunn. Tilskudd skal bidra til å
skape økt tillit til og økt tilhørighet i det norske
samfunnet.
Målgruppen for denne tilskuddsordningen er
frivillige organisasjoner i lokalsamfunn.
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Krav til
dokumentasjon
Eget søknadsskjema

Frist

Krav til
dokumentasjon
Eget søknadsskjema

Frist

15. mars

I tråd med rundskriv 11/2015, pkt 1.2.

Grunnlag for tilskudd (tildelingskriterier)
I tråd med rundskriv 11/2015, pkt 2.2.
Lokale prioriteringer, ihht rundskrivets pkt. 3.1, er hovedfokus
aktiviteter på tvers av ulike befolkningsgrupper som er synlige i
Sarpsborgsamfunnet.

Fra rundskrivet:
Kommunen oppfordres til å se tilskuddsordningen i sammenheng
med andre tilskuddsordninger den forvalter, samt å se på
tilskuddsordningen som virkemiddel til å understøtte kommunens
prioriteringer og øvrig arbeid på integreringsfeltet.

Løpende og
senest 4 uker før
tiltaket skal
gjennomføres.
Siste frist: 1.
august

